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Preface 
 
"In a spirit of responsibility and pluralism of opinion, have decided to organise society in such a 
way that the will of the citizens shall be the most important precept of our sovereignty." In the 
Preamble of the Constitution of the Republic of Mozambique from 1990. 
 
The constitution of the Republic of Mozambique states that building a society based on social 
justice is one of the country’s main objectives, where equality of the people and rule of law are 
the pillars for democracy. 
 
To reach that objective means, among other things, reinforcement of the institutes that deal 
with safety,  public administration and justice and the continuous adaptation to new needs by 
these institutes since they have the task to safeguard the citizens’ fundamental rights and 
freedom. 
 
Taking this objective in mind, the Government decided to develop a strategic plan for the Police 
of the Republic of Mozambique (PPRM) to have a programmatic instrument at hand to manage 
the development and reform of the Police of the Republic of Mozambique (PRM). 
 
The present study, the first of its kind done in the Republic of Mozambique, was done in this 
context. The survey has three components; public opinion, public officials and police officers. 
 
At the same time and with the same objective in mind, a study was carried out on the profile of 
the Mozambican criminal justice system. The conclusions of this study are the base of a set of 
recommendations that could solve a large deal of the problems that are raised by the surveys. 
 
The main criterion for reaching the objectives of order and public safety is first of all measured 
by the satisfaction of the citizens. The results of the study that is presented in this publication 
is a model in which citizens, as the consumer of the states services, participate in identifying 
the needs and priorities for the security and public order sector.  As such it is a fundamental 
instrument for the strategic planning and reform of the PRM. 
 
There is also a global context to this study, the survey allows us to compare the results on order 
and public safety from Mozambique with other countries. This is an important aspect that 
increases the credibility of the study as a tool for developing a policy not only by countries, but 
also by international organisations and individuals. 
 
We are proud that this study is done by institutes that uphold high scientific and technical 
standards and have international reputations as is the case with the  United Nations 
Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) and the Population Studies Centre 
from Eduardo Mondlane’s University (CEP). 
 
UNICRI is the main institute that developed the International Crime Victim Survey, this is 
considered one of the largest projects of comparative criminology, launched in 1989 and 
conducted in more than 70 countries. 
 
It was our wish that the study would have a sustainable base and therefore we identified CEP, a 
national institute specialised in conducting research and processing of empirical data using a 
variety of methods developed for the social sciences, specifically in the field of population and 
development. 
 
We are very grateful that UNICRI accepted the invitation to contribute it’s international expertise 
and apply it to the specific situation of Mozambique. We also address our gratitude to CEP for 
the excellent technical quality of the surveys. We are sure that the results will serve as reference 
for formulating new policy, not only in the field of order and public safety in our country but 
also in the fields of justice and social development. 
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We also address our sincere gratitude to the Governments of the Kingdoms of Spain and the 
Netherlands, the Confederation of Switzerland, the Portuguese Republic and the United Nations 
Children’s Fund (UNICEF) for the invaluable contribution made to these surveys. 
 
We extend our gratitude to a group of partners who co-operated and assisted the PRM and to all 
who directly and indirectly contributed to the execution of the study and finalisation this 
publication. 
 
The role that the United Nations Development Programme (UNDP) has taken in mobilising and 
co-ordinating technical and financial aid to the PRM deserves very special appreciation from us. 
In particular we thank Ms. Marylene Spezzati, the representative from UNDP in Mozambique for 
the efforts and commitments she has shown in implementing the program of reforms for the 
police. 
 
We are sure that this first survey has been a unique opportunity for the staff and management 
of the Ministry of the Interior and the PRM. An internal and external evaluation of the of the 
performance of the police will lead to improvement of the daily activities. 
 
We expect that the results that are published here will contribute to the importance that is 
given to the perception of crime and of the citizens’ opinions and will serve as indicators of 
permanent vigilance for the efforts that the Ministry of the Interior and the PRM in particular 
undertakes to fulfil their commitments. 
 
Therefore we assume that this study should be carried out on a regular basis as an instrument 
for evaluating institutional performance. 
 
 

Maputo, April 2003. 
 

Almerino da Cruz Marcos Manhenje, 
 

Minister of the Interior and for Defence and  
Security Matters in the Presidency of the Republic  
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Institutional Arrangements 
 
 
The surveys have been carried out within the framework of the Strategic Plan for the Police 
elaborated by the Ministry of the Interior of Mozambique, with the involvement of several 
institutions:  
 
UNICRI 
United Nations Interregional Crime and Justice Research 
Institute 
 

Methodology 

CEP / UEM  
Centre for Population Studies, Eduardo Mondlane University 
 

Fieldwork 

UNDP 
United Nations Development Programme 
 

Co-ordination 

UNOPS 
United Nations Office for Project Services 

Logistics 

   
Methodology 
 
Data collection: from 5 to 20 August 2002 
Geographical coverage: Maputo (City), Sofala, Zambézia, Nampula 
Sample:  
2,851 (External survey – male/female, from age 16, rural and urban) M=58% F=42% 
597 (Internal survey – face-to-face, Police)  
597 (Internal survey - self-administered, Police) 
480 (Internal survey – self-administered, Public Employees)  
 
Objectives 
 
Assessment of: 

• Citizens’ experience of crime 
• Citizens’ experience of access to justice, policing, crime prevention, safety and security 
• Perception of causes of crime 
• Women’s experiences and perceptions of crime 
• Experiences and perceptions of Police Officers (PRM) about crime, working environment 

and job satisfaction 
• Experiences and perceptions of Public Employees about working environment and job 

satisfaction 
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Methodological Notes on the External Survey 
 

The external survey carried out in Mozambique in 2002 is a victim survey within the framework 
of the International Crime Victim Survey (ICVS), a comprehensive international comparative 
project conducted by UNICRI in co-operation with the Ministry of Justice of the Netherlands, the 
Home Office of the UK, the Department of Justice of Canada and other partners. 

Seventy-seven countries have participated or are currently considering participation since the 
project started in 1989. The survey deals with victimisation, that is the experience of crime as 
perceived by the population. Data collected refer to thirteen types of crime, plus corruption and 
cheating (consumer fraud). Most of the crimes experienced by the population are property-
related conventional crimes that do not necessarily involve the use of violence.  

Depending on the social settings, the incidents that citizens report to the interviewers may 
involve smaller or bigger monetary value. For example, in Mozambique it was observed that the 
average value of goods stolen from households was approximately 13 USD. It may be a small 
amount but it is a big loss for the poor. The stolen goods were very often chicken or food or other 
household goods (cutlery, etc.). 

In the province of Zambezia many crimes were thefts of bicycles: the bicycle may be an 
indispensable working tool, its loss a tragedy and its replacement very expensive. For this 
reason the seriousness of crime is not always related to the involvement of violence. 

On many occasions “crime” is a breach of the intimacy and privacy of the person, be that at 
home, in the car or walking in the street, by an offender who aims at stealing property either to 
use it or to sell it. The use of violence increases the trauma experienced by victims. 

Comparative analysis is possible with data collected through the same methodology in 6 
countries in the Southern African Development Community (SADC) region in 2000-01. The 
survey was carried out with representative samples of population in large cities and data are 
presented as percentages of the sample. The questionnaire used was the same.  
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General Information on the Criminal Justice System in Mozambique 
 
 
Highlights of a study carried out in conjunction with the surveys, based on descriptive analysis 
of crime and criminal justice problems as well as the organisation and functioning of the law 
enforcement and criminal justice system: 
 

• The criminal justice system of Mozambique has no central database to allow for 
immediate and reliable statistics on the crime situation 

• There is a lack of skilled staff with adequate professional training in the Police, 
Prosecution, Judiciary, Corrections, the Legal Assistance (INAJ) and among members of 
the bar 

• In particular, the PRM does not provide for a full coverage of the country. The police 
stations are insufficient, understaffed, with scarce material and financial resources and, 
in most cases, low-educated personnel 

• There is an insufficient number of prosecutors with respect to the needs of the country. 
A number of new prosecutors is envisaged on paper but do not work because of lack of 
human and technical resources 

• A number of initiatives against corruption exist, but there are no resources for their 
implementation 

• There is no national crime prevention strategy but scattered initiatives, often improvised 
and not always effective 

• There are no specialised units against organised crime, money laundering and other 
serious crimes 

• There is a clear lack of an effective co-ordination among the various criminal justice 
system components, which is apparent in many areas especially in crime control 

• Criminal legislation is outdated, in particular as regards criminal procedure. In 
substantive law there is also need to include legislation on criminal behaviours which 
are currently being dealt with by international treaties and conventions, such as 
genocide, organised crime and hideous crime. 
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Results of the External Survey 
 
Victimisation of 13 Crimes 
 
There are large differences between provinces and main 
cities in overall victimisation. Crime rates are generally 
related to the size of the city. Quelimane - although not 
the largest city in Mozambique – shows the highest crime 
rates. A possible explanation may be overcrowding and 
having suffered most from the civil war. In the rural 
areas, crime is almost 10 percent lower than in the main 
cities. 

Theft of car; 
Car hijacking; 
Theft from car; 
Car vandalism; 

Theft of motorcycle; 
Theft of bicycle; 

Theft of livestock; 
Burglary; 

Attempted burglary; 
Robbery; 

Theft of personal property;  
Sexual offences (women);  

Assault & threat 
 

 
 

Overall victimisation in the four cities is on the same 
level as in the capital cities of surrounding countries. 
Victim surveys were also done in 6 southern African 
capital cities in 2000. The methodology that was used 
allows for comparison. Although there are differences 
in the size of the cities and the developmental levels of 
the countries, the overall risk of victimisation in 
Mozambican cities is very similar to cities in the SADC 
region. 
 

 

Percentage victimised at least once of at least one 
of the 13 crimes in one year
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Completed and Attempted Burglary  
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Completed and attempted burglaries, percentage victimised at least once in one year 

Attempted burglaries Completed burglaries 

 

Burglaries and attempted burglaries are more frequent in Mozambican cities in comparison with 
the capitals of six neighbouring countries.  

The average value of stolen goods is lower than 300,000 MZM (13 USD approximately). A 
possible reason for the high frequency of home burglaries may be the lack of appropriate crime 
prevention measures at the household level, such as door locks. 

 
 
• Over the past five years, did anyone 

actually get into your house or flat 
without permission and steal or try 
to steal something? I am not 
including here thefts from garages, 
sheds or lock-ups.  

• When did this happen? Was it this 
year, last year or before that? 

 

Theft of Livestock 
 

Forty percent of the households own life-stock, mainly 
chicken. This is 62 percent outside the main cities. On 
average, 15 percent of the owners had livestock stolen 
in the last year (about 21% in Quelimane and 12% in 

Maputo). Theft outside the cities was 14%. Since 
ownership rates outside the cities are higher, theft of 

life-stock outside the cities is higher as well 

  
  

• Over the past five years have you or other members of your household had any of 
their livestock stolen? 

• When did this happen? Was it this year, last year or before that? 
• What livestock was stolen? 
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Violence  

Patterns for violent crime may differ depending whether the crime was committed in order to 
steal property or not.  

Rates for assault/threat are similar across the SADC region: Mozambique ranks below the 
average for the 6 SADC capital cities, with almost no differences between urban and rural areas. 
This type of crime is not generally related to stealing property from the victim. In Mozambique, 
40% of these crimes involved the use of a weapon, slightly more frequently than the regional 
average (38%). Approximately 23% of the cases were reported to the police: although it may 
appear a very low rate, it is more frequently than the average for the SADC region (14%). 

Robbery, that is theft with force, was instead very frequent in Mozambique, with very high rates 
in the cities of Quelimane and Maputo. 37% of robberies were committed by using a weapon, 
that is less frequently than the average in the SADC region (52%). Arms and especially firearms 
were more frequently used for committing crimes in Maputo than in the rest of the country. 

 
While in the rural areas of Mozambique robberies and assaults show similar percentages, the 
first type of crime is higher in the cities, in particular in Quelimane where robberies were twice 
as much than assaults & threats. In five out of six of the capital cities in the SADC region the 
opposite was observed, i.e. assaults and threats outnumbered robberies. Considering that 
robbery is a property crime as well as a violent crime, could mean than preventive measures are 
an effective way of reducing crime. 
 
 

• Over the past five years has 
anyone taken something from 
you, by using force, or 
threatening you? Or did anyone 
try do to so? 

• When did this happen?  
 

  

• Apart from the incidents just covered, have you over 
the past five years been personally attacked or 
threatened by someone in a way that really frightened 
you either at home or elsewhere, such as in a pub, in 
the street, at school, on public transport, on the 
beach, or at your workplace? 

• When did this happen? 
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Crimes Against Vehicles 
 

CARS 

The city of Maputo has a high number of vehicle owners 
(25%). As a result the theft of vehicles is higher in 
Maputo. This city is the only region in the country where 
vehicles where stolen through armed robberies. Criminal 
operative organisations exist and are known by the law. 
The stolen vehicles are sold in the neighbouring countries 
(Swaziland, South Africa) or dismantled with its parts 
being resold. No case of stolen vehicles was reported 
outside the major cities. The non-violent vehicle theft is 
higher in the city of Maputo. 

The theft from vehicles is particularly high in the cities of 
Beira and Maputo. On average, the theft of vehicles is 
three times higher than in neighbouring countries. 

There are, on a smaller scale, cases of vandalism of cars. 

 

MOTORCYCLES AND MOPEDS 

On average, 15% of the population own a motorcycle or 
moped, 4% of which was victim of theft. 

 

BICYCLES 

The city of Quelimane has the highest number of bicycle 
owners (75%); in this city one in each four owners was a 
victim of bicycle theft. The city of Maputo has 23% bicycle 
owners and less than 5% was a victim of theft. 

 

 

Percentage of owners that have been 
victimised at least once in the last year 

Theft  
of a car 

Car 
hijacking 

Theft  
from a car 

Car 
vandalism 

Nampula 1.5 - 9.1 1.5 
Quelimane 2.6 - 5.1 - 
Beira 1.2 - 13.6 - 
Maputo 7.5 5.2 21.0 5.2 
Average in the four cities of Mozambique 3.2 1.3 12.2 1.7 
Rural area’s - - 9.7 6.5 
Average in the SADC region 1.5 1.1 4.5 1.8  

 



11 

 
Sexual Offences 
 
 

 

 

Questions on sexual offences were asked to women only. Victimisation of 
women was lower in Mozambique than in the neighbouring countries. Average 
levels of victimisation were the same in cities and rural areas, but the 
seriousness of the incident was higher in rural areas where the majority of 
cases involved rapes. 

As is the case in most countries, the majority of victims knew the offender at 
least by sight. In many occasions the aggressor was the husband, former 
husband or boyfriend.  

Sexual offences in Mozambique were reported to the police more frequently 
than the average in the region. Information on violence against women should 
be complemented by specific information collected through a dedicated 
survey. 

 
 
• First, a rather personal question. People sometimes grab, touch or 

assault others for sexual reasons in a really offensive way. This can 
happen either at home or elsewhere, for instance in a pub, the street, 
at school, on public transport, in cinemas, on the beach or at one's 
workplace. Over the past five years has anyone done this to you? 
Please take your time to think about it. 

• When did this happen? Was it this year, last year or before that? 
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Age and Risk   
 
The differences between the age 
groups are not very large, the group 
19 through 24 seems to run the 
highest risks. 
Remarkable is that the youngest 
group does not have a lower risk 
than the group aged 25 through 35.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Two major factors in victimisation are a risky lifestyle 
that brings one near potential offenders, and the 
attractiveness for the offender. Young people in general 
have a more risky lifestyle than the elderly, they go out 
more often, but on the other hand, the adults have more 
money and goods than the young and are therefore more 
attractive as a victim. Both effects seem to single each 
other out for the greater part. After age 35 there is a 
trend that risks are going down a bit. 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

16-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50+

Victimisation of 4 personal crimes by age group  
(percentage prevalence rates)

Average risk for all ages

 
 
 
  

Nine out of the 13 crimes from the external survey apply to the 
household at large. We take the four crimes into consideration 
here that involve the individual only, these are robbery, theft of 
personal property, sexual offences and assaults & threats. 
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Gender and Risk 

 

  It appears that men and women run 
very similar risks of becoming victims of 
crime. Women are less often a victim of 
theft with force (robbery), while the risk 
for simple theft is the same for men and 
women. Although the percentages of 
victims of assault/threat are the same 
for both groups, it should be noted that 
2% of women also suffered sexual 
violence. We therefore observe a slightly 
higher percentage of women victims of 
personal crimes.  

Victimisation of women includes cases 
of domestic violence, violence at work 
and at school. In comparison with male 
victims, women are more often assaulted 
by single offenders rather than groups 
and more frequently know their 
aggressor. Weapons, especially firearms, 
are less frequently used against women 
than men. 

 

 

“Women are subject to criminal victimisation as 
men are; yet, for some crimes, women may run 
higher or lower risk, while for some others they are 
the conventionally exclusive potential and real 
victims. The latter category includes various types 
of sex-related incidents.  

At the outset, it should be highlighted that, despite 
standard methodology, the ICVS revealed that the 
cultural messages in different contexts or in the 
wording of the questions might elicit different 
answers in different languages. 

Therefore, the interpretation of the ICVS results on 
sexual offences needs to be looked at with special 
caution. In fact, for the issue more than in other 
parts of the survey, special attention should be 
paid to the terminology used and for example, the 
exact meaning of the words “incident”, “assault” 
and “crime” should be carefully weighted. It has 
been argued that the first question on sexual 
incidents might not be as clear as other questions 
referring to various victimisation experiences, since 
it does not evoke a unique type of crime, but quite a 
wide range of events.”  

(Alvazzi del Frate, 1998, Victims of crime in the 
developing world. page 37) 
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Corruption   
  

• In some areas there is a problem of corruption among 
government or public officials. During 2001, has any 
government official, for instance a customs officer, police 
officer, traffic officer, court official, pensions officer or 
building inspector in your own country, asked you or 
expected you to pay a bribe for his/her service? 

 
 

Rates observed in the various SADC countries range between 5 and 35% 
approximately, without a well identified pattern. It is important to observe 
that these rates represent the direct experience of citizens with bribery. 
High rates may indicate high levels of corruption, but also indicate the 
readiness of respondents to share their experience. In other words, if many 
respondents are willing to talk about this phenomenon, they may also be 
ready to do something to combat it.  

Corruption between 20 and 30%, approximately, were observed in the 
Mozambican cities, with Maputo being the most affected. 

 
Also was asked who the corrupt official was. Police officers are 
mentioned the most frequent (25%). This is quite likely since civilians 
are more often in contact with police than with any other public official. 
Next most frequent mentioned are teachers and professors and medical 
personnel like doctors and nurses (21 and 17% respectively). 
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Reporting to the Police  
 

  

  

With the exception of sexual offences and assaults/threats, all types of 
crime were reported to the police less frequently than in the 
neighbouring countries. Theft of a car is reported in 82% of the cases, 
the next often reported crime is burglary with only 26% reports (67 
percent in the neighbouring countries). Also theft from a car and 
robbery are reported much less.  

The “dark figure”, the crimes that have been committed but not reported 
to the police, is therefore very high. The fact that many crimes do not 
appear in official statistics may generate problems in crime prevention, 
with wrong allocation of resources and efforts that may be spent in 
initiatives which are not related to the real crime picture. The regular 
repetition of victim surveys may assist in monitoring the percentage of 
crimes reported to the police and improving police performance in this 
respect.  
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Most mentioned reasons to report to the police are to 
recover the stolen property and that the victim wants 
the offender to be caught and punished. Since there are 
no goods stolen in case of sexual offences and assaults 
and threats, the latter reason is the most important for 
these two crimes.  

Low reporting rates could indicate that the victims 
believe that a report to the police will probably not 
result in recovery of the goods. Theft of personal 
property is probably the least serious of the thefts, and 
therefore recovery of goods is less important. This 
needs also to be viewed in relation to the reasons for 
not reporting to the police that are discussed on the 
next page. 
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Not Reporting to the Police  
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Respondents could provide more than one answer. While 
some provided only one response, others gave three or 
more. The percentages shown here are based on the total 
responses. 
 

 
The reasons for not reporting crimes to the police vary from crime to crime. 
Citizens very often indicated that the police could do or would do nothing 
about what happened. This is an important indication of the lack of 
confidence in the police when crimes are reported. 
It is possible to develop strategies aimed at improving police performance on 
this particular aspect, which would improve the image and promote a 
service-delivery approach. 
 

Sexual offences stand out a bit. Most mentioned reasons were that 
the respondent solved the matter herself. That the police would not do 
anything is mentioned much less often than for the other crimes.  
 
The police cannot do anything is the most mentioned reason for not 
reporting corruption incidents. This is to be expected since in many of 
the cases a police officer was the official who asked for the bribe. Next 
most often mentioned reason was “I solved it myself”, this probably 
means that the bribe was paid and the loss was taken. 
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Attitudes of the Police and Public Officials  
 
Work Environment 
 
To both police officers and other public officials was asked 
whether they agreed or not with eight statements about the work 
environment. These eight items are about the amount of 
satisfaction with the work and the work environment. 
 
The police and other public officials show the same pattern of 
responses, “The vision and mission of the department makes me 
feel the job is important”, got the highest amount of agreement 
for both police officers and other public officials and “I have 
received recognition or praise for doing a good job in the last 7 
days” had the lowest percentages agreement for both groups. 
The rank order for these eight items are identical. However, the 
public officials are in total more satisfied with the work 
environment. For two of the eight items, the police show  slightly 
higher percentages than public officials. For six items the public 
officials have higher percentages of agreement than the police 
officers do. For four of the items, the difference is quite large.  
 

 

 
  

Summarising: The police officers 1) know less about what is 
expected of them, 2) they have talked less with someone about 
personal development, 3) believe have less materials and 
equipment to do the work properly and 4) get less recognition 
or praise for doing a good job, compared to other public 
officials.  
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Rules and Regulations 
 

 

 
  

Nine statements about rules and regulations were posed to both groups of 
respondents. All the statements were phrased in a positive way. The 
respondents were asked whether they agree with the statements. In 
general, the police officers are more positive about the rules and 
regulations. Only in one item; “Rules and regulations are not often 
changed”, the police agree less with than other public officials. There are 
two large differences with respect to how the rules and regulations work 
properly. Police officers agree most with the statement that the rules and 
regulations should be enforced, irrespective of to whom they apply, public 
officials however only put this at the 7th place.  
 

 

Apart from these differences between the police and public officials, 
the strongest amount of agreement is with the statements “They are 
simple clear and easy to understand”, “There are not too many 
administrative steps” and “They are written down and well defined”.  

The weakest part of the rules and regulations are that violations 
can easily be kept secret and that they are not always suitable and 
serve the institute not always well.   

Based on these findings, transparency about the violations of the 
rules and regulations is the most recommended measure for 
improvement. Also some review of the rules and regulations are in 
order to decide whether they are suitable for the organisation. 
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Anti-Corruption Strategies 
 
The external victim survey measures a realistic 
amount of corruption at ‘street level’, that is: 
corruption that ordinary citizens have to deal with. 
The results show that police officers are most 
mentioned by the respondents as asking for a bribe. 
Very important is to find out what police officers and 
other public officials believe is the best way of fighting 
corruption. 
 
It was asked to public officials and to police officers 
to point out the three most effective anti-corruption 
strategies within its department or institution. 
Among the several measures, the two most selected 
by police officers were "More effective administrative 
and financial controls in the public institutions" and 
"Leaders setting a good example". Those categories 
were more frequently selected by police officers than 
by public officials. Another category more frequently 
selected by police officers was "Higher publicity to the 
corrupt officials". 
 
It is striking that only about 10% of the police officers 
and other public officials feel that direct involvement 
of citizens through a citizens forum would be an 
effective way of reducing corruption. It might very 
well be that a forum from outside the organisation 
would be an effective way of dealing with this very 
problematic and sensitive issue. 
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Comparing the Opinions of the Police and the Civilians  
 
Female Police Officers  
 
Only 7% of police officers are female. The question 
asked to citizens and to police officers was the 
following: Do you think a major involvement of female 
police officers could be useful to improve police action 
in specific types of crime? For example, do you agree 
that a woman is in a better position to handle problems 
such as:  

• Violence against women/domestic violence 
• Child abuse, paedophilia 
• Traffic of women and children    
• Prostitution  

 
 
  

 Police officers showed themselves 
much in favour of a higher 
involvement of women in the police. 
They also stated that there is 
already a good (39%) or a very good 
(57%) relationship between male 
and female officers. Citizens also 
stated that a higher number of 
female police officers could improve 
police action particularly in crimes 
against women and children. 
 

 

0

30

60

90

Violence against
women / domestic

violence

Abuse of minors Trafficking of
women

Prostitution

Police Citizens

More involvement of female police officers increases police performance, 
percentage agree for four specific types of crimes
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Satisfaction with the Police 
 
 

 Police officers have a slightly higher 
opinion of their performance than citizens 
do. About 15% of the police officers think 
that the civilians are not satisfied, while 
26% of the civilians indicate that they are 
not satisfied. 
Satisfaction with police performance was 
lower in the city of Maputo (43%). It is 
necessary to note, however, that the 
appreciation of the police in Mozambique 
is among the highest in the region: only 
citizens from Botswana and South Africa 
showed higher levels of satisfaction 
regarding police performance.  
 
 

 
Question asked to the police officers: What is your 
perception of the police global capacity to prevent 
and control crime? Do you think they are doing a 
very good job, a pretty good job, a rather poor job 
or a very poor job. 
 
Question asked to the citizens: Considering all 
factors, how do you evaluate police capacity in your 
area to control crime? Do you think they are doing 
a very good job, a pretty good job, a rather poor job 
or a very poor job. 
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Police Assistance 
 
While 96% of the police 
officers are convinced 
that the police does 
everything in its power to 
help the citizens, only 
55% of the citizens 
stated likewise. The 
police has a very positive 
opinion of its 
performance which 
doesn’t always 
correspond to the public 
opinion.  
 
 
Questions asked to the 
citizens and to the police 
officers: How far do you 
agree that the police do 
everything they can to 
help people and be of 
service? Do you fully 
agree, tend to agree, 
tend to disagree or 
totally disagree? 
 
 

 
Question asked to the 
police officers: What is 
your opinion on the way 
the police deals with 
citizens that report 
crime? Do you think the 
way the police deals with 
the public is very good, 
pretty good, rather bad 
or very bad? 
 
 
 
 
 
The question asked to 
the victims of six 
different types of crimes 
and reported to the 
police was: In general, 
were you satisfied with 
the way the police 
handled your situation? 
(Yes, no, don’t know). 
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The graph shows that police officers believe that citizens were 
satisfied with the way they were received by the police, and, in the 
other hand, citizens stated that, in fact, they were dissatisfied. 
The difference is huge. 
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Both questions show that it is important that the police, and any 
other public office for that matter, gets regular feedback on how 
the population perceives the work that they do. The results 
presented here can mean that it is not clear to the police officers 
what the public expects from them. But the other way is also 
valid, that the public does not have a realistic idea of what the 
police can and cannot do. 
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Conclusions 
 
External Survey  
 

• Victimisation rates in Mozambique were quite high but at similar levels as those 
observed in the SADC region through the same methodology 

• Rates of reporting to the police for all types of crime are low and below the average for 
the SADC region 

• While property crime is more frequent in cities, rates of violent crime were similar in 
urban and rural areas, thus suggesting that crime in large cities is opportunity-driven 
and could be prevented through better target protection (e.g. better protection of 
households) 

• Although official availability of arms is very low, many crimes were committed by using 
firearms, especially in Maputo 

• The majority of the victims were not satisfied with the police action 
• The use of victim support agencies, either public or private, was very rare  although its 

services admitted to be useful by victims 
• The majority of the victims never recovered the stolen goods 
• Most victims agreed that the incidents they reported in the survey were  considered a 

crime, as for example, thefts (vehicles and accessories, motorcycles, bicycles, livestock), 
vandalism in vehicles, corruption, sexual offences, etc. 

• In general, crimes that were committed by several offenders, in the own neighbourhood 
and crimes that involved the use of firearms were considered the most serious. 

 
 
 
 
 
 
 
Internal Surveys 
 

  

• There is a strong difference between the opinion of police officers about how they do 
their job and that of the opinion of the citizens 

• Problem of crime is seen as being dynamic, with different perceptions in the distinct 
provinces 

• The police officials, generally, considered the lack of employment as one of the most 
important causes of crime 

• The corruption in public offices exist: police officials and public officials admit that very 
frequently the citizens offer a payment to obtain better rendered services. However, 
most officials are convinced that corruption produces negative aspects upon the service 

• Better salaries and equipment are considered important factors to improve the work 
satisfaction and the police efficiency.   

 
 
The opinion on the increase or decrease of crime in the last 5 years is rather divided, but with 
provincial differences: in Sofala the perception of the increase stands out, with the inverse 
happening in Nampula. The crimes considered more frequent were physical offences and 
burglaries, very distant from other types of crime. This tendency is the same for the four 
provinces. The preceding coincides with the opinion expressed on crimes that represented a 
higher threat. The principal cause of criminality, according to the police authorities, is 
unemployment. This perception is the same if analysed by province. 
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According to the police, combating juvenile delinquency goes through discipline at home and 
increase of employment. For the Sofala and Zambézia police, with the domestic discipline comes 
the necessity to increase vigilance. 
According to the police respondents, the fear of reprisals and fear of the police, causes many 
citizens do not report crime. But in Zambézia, the motives for the non-reporting have mostly to 
do with victims solving the matter themselves or report to other authorities.  
Concerning the police performance and satisfaction: there is a strong positive opinion about the 
work that the police do and to the opinion the citizens have from the police. But police officers 
have a higher opinion of its performance than citizens do. The same positive opinion noticed for 
the remaining aspects. Generally, the police officers manifested themselves satisfied with their 
work, but a considerable number considers the possibility of changing job, mainly for salary 
issues. This tendency is similar in the four provinces. Increasing salaries is also pointed as the 
major measure to improve the image of the police corporation.   
However, to improve the image, according to the respondents, other measures are likewise 
indispensable, standing out the necessity of better police stations and uniforms. 
 
 
 
 
Final Recommendations 
 

• Establishment of a national strategy of crime prevention  
• Establishment of a database for the police and for the criminal justice, to be developed 

according to international standards, which will include regular surveys on 
victimisation and efficiency control 

• Improvement of police action concerning the reception of and the assistance to victims 
of crime, in order to raise the crime reporting rates to the police 

• Human resources and technical updating at all police levels and in all the national 
territory 

• Improvement of the balance between genders in the police force. 
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Prefácio  
 
"Dentro de um espírito de responsabilidade e pluralismo de opinião, decidimos organizar a 
sociedade de tal forma que a vontade dos cidadãos é o valor maior da nossa soberania." In 
Preâmbulo da Constituição da República de Moçambique de 1990. 
 
A Constituição da República de Moçambique estabelece como um dos objectivos do Estado a 
construção de uma sociedade de justiça social, onde a igualdade dos cidadãos e o imperativo da 
lei são os pilares da democracia. 
 
A materialização daquele objectivo pressupõe, entre outras coisas, uma permanente adequação 
e fortalecimento das instituições de ordem e segurança públicas e da administração da justiça 
que são os garantes fundamentais do exercício dos direitos e liberdades fundamentais dos 
cidadãos. 
 
Foi tendo em conta este pressuposto que o Governo decidiu pela elaboração do Plano 
Estratégico da Polícia da República de Moçambique (PPRM) como forma de o Estado dispor de 
um instrumento programático de gestão da reforma e  desenvolvimento da Polícia da República 
de Moçambique (PRM). 
 
É neste contexto que surge o presente inquérito sobre vitimização, o primeiro do género na 
República de Moçambique, tendo sido estruturado em três componentes, nomeadamente a 
opinião pública, os funcionários públicos e os membros da PRM. 
 
Paralelamente ao inquérito, e com o mesmo propósito, foi realizado um estudo do perfil do 
sistema de justiça criminal moçambicano cujas conclusões constituem o cerne das 
recomendações para a solução de grande parte das questões que o inquérito levanta. 
 
Cientes de que a nobreza da missão de garantir ordem e segurança públicas reside acima de 
tudo na satisfação do cidadão, o inquérito cujos resultados agora se publicam em livro constitui 
modelo da intervenção participativa do cidadão, tanto o destinatário dos serviços do Estado 
neste âmbito como o provedor de tais serviços, na elaboração do diagnóstico de situação do 
sector de segurança e ordem pública, actividade fundamental para um correcto planeamento 
estratégico da reforma e desenvolvimento da PRM. 
 
No contexto da globalização a que todos estamos submetidos, os resultados do inquérito 
permitem-nos igualmente estabelecer comparação em termos de ordem e segurança públicas 
entre o nosso país e os demais, elemento cada vez mais preponderante para a tomada de 
decisões não só pelos Estados como também pelas corporações transnaccionais e pelos 
indivíduos. 
 
Orgulha-nos o facto de o inquérito ter sido realizado por instituições de elevada competência 
técnica e científica e reconhecido mérito internacional como são o caso do Instituto 
Internacional das Nações Unidas para Pesquisa sobre o Crime Justiça (UNICRI) e o Centro de 
Estudos da População da Universidade Eduardo Mondlane (CEP). 
 
A UNICRI é pioneira dos inquéritos internacionais sobre vitimização, considerados um dos 
maiores projectos de criminologia comparada, lançados em 1989 e realizados em mais de 70 
países. 
 
Foi nosso querer que este processo fosse conduzido numa base sustentável daí termos 
identificado o CEP, instituição nacional especializada na realização de investigação e 
sistematização de dados utilizando métodos múltiplos das ciências sociais, especialmente na 
área da população e desenvolvimento. 
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Desde já endereçamos os nossos sinceros agradecimentos à UNICRI que aceitou trazer a sua 
valiosa experiência internacional e adequá-la à realidade moçambicana e ao CEP pela excelente 
qualidade técnica dos inquéritos cujos resultados, estamos certos, servirão de referência na 
formulação de políticas não só no domínio da ordem e segurança públicas mas também da 
justiça e do desenvolvimento social do nosso país. 
 
Queremos igualmente endereçar a nossa especial gratidão aos Governos dos Reinos da Espanha 
e dos Países Baixos, da Confederação Suíça, da República Portuguesa e ao Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF) pela inestimável contribuição prestada com vista à realização 
do inquérito. 
 
Reiteramos os nossos agradecimentos ao Grupo de Parceiros de Cooperação de Apoio à PRM e a 
todos quanto directa ou indirectamente contribuíram para que tanto o inquérito como esta 
publicação fossem uma realidade. 
 
O papel que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) tem assumido na 
mobilização e coordenação da assistência técnica e financeira para a PRM merece da nossa 
parte uma apreciação muito especial. Neste contexto, saudamos de forma particular a Senhora 
Marylene Spezzati, Representante Residente do PNUD, pela abnegação e engajamento que tem 
demonstrado em prol da implementação do Programa de Reformas da Polícia. 
 
Para os quadros e gestores do Ministério do Interior e da PRM, estamos certos de que este 
primeiro inquérito representou uma oportunidade única para uma avaliação externa e interna 
do desempenho que se pretende melhor em cada dia da nossa actividade. 
 
Estamos esperançados que, os resultados do inquérito aqui publicados contribuirão para o 
reforço da importância a dar à análise das percepções e da 
opinião dos cidadãos como marcos de vigilância permanente do esforço a  empreender para o 
cumprimento cabal das responsabilidades atribuídas ao Ministério do Interior e à PRM em 
particular. 
 
Assim, assumimos que inquéritos semelhantes devem ser realizados de forma regular como 
metodologia de avaliação do desempenho institucional. 
 
Maputo, Abril de 2003. 
 

Almerino da Cruz Marcos Manhenje, 
 

Ministro do Interior e para Assuntos de Defesa 
e Segurança na Presidência da República 
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Arranjos Institucionais 
 
 
Os inquéritos foram realizados no âmbito do Plano Estratégico da Polícia elaborado pelo 
Ministério do Interior, com o envolvimento de diversas instituições: 
 
UNICRI   
Instituto Internacional das Nações Unidas para Pesquisa sobre a 
Crime Justiça 
 

Metodologia 

CEP / UEM  
Centro de Estudo da População, Universidade Eduardo Mondlane 
 

Trabalho de Campo 

PNUD   
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
 

Coordenação 

UNOPS 
Agência das Nações Unidas para Serviços e Projectos 

Logístico 

   
Metodologia 
 
Data: 5 a 20 de Agosto de 2002 
Cobertura: Maputo (Cidade), Sofala, Zambézia, Nampula 
Amostra:  
2,851 (Inquérito externo, 16 anos ou mais, rural e urbano) H=58% M=42% 
597 (Interno - cara a cara, Polícia)  
597 (Interno - auto-administrado, Polícia)  
480 (Interno - auto-administrado, Função Pública)  
 
Objectivos 
 
Avaliação da: 

• Experiência do cidadão sobre o crime  
• Percepção do cidadão sobre o acesso à justiça, policiamento, prevenção do crime, 

segurança  
• Percepção sobre as causas do crime  
• Experiências e percepções das mulheres sobre o crime  
• Experiências e percepções dos Agentes da Polícia (PRM) sobre o crime, o ambiente e 

condições de trabalho  
• Experiências e percepções dos Funcionários Públicos sobre o ambiente e condições de 

trabalho  
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Nota Explicativa sobre o Inquérito Externo 
O inquérito externo levado a cabo em Moçambique é um inquérito sobre vitimização enquadrado 
no Inquérito Internacional sobre Vítimas do Crime (ICVS). Este é um extenso projecto 
internacional de comparação realizado pela UNICRI em cooperação com o Ministério da Justiça 
dos Países Baixos, o Ministério do Interior do Reino Unido, o Departamento de Justiça do 
Canadá e outros colaboradores. 

Desde o início do projecto em 1989, 77 países têm participado no mesmo ou estão actualmente 
a considerar a sua participação. 

O inquérito trata da vitimização, isto é, das experiências do crime segundo as percepções da 
população. Os dados recolhidos referem-se a treze tipos de crime, incluindo a corrupção e a 
fraude ao consumidor. A maior parte dos crimes reportados pela população são crimes 
convencionais relacionados com a propriedade, que não envolvem necessariamente o uso da 
violência. 

Dependendo das condições sociais, os incidentes participados pelos cidadãos aos inquiridores 
podem envolver valores monetários de maior ou menor quantia. Por exemplo, em Moçambique 
observou-se que o valor médio dos bens roubados das casas era de aproximadamente 13 USD. 
Este pode parecer um valor pequeno, mas significa uma perda muito importante para a 
população pobre. Frequentemente, os bens roubados são galinhas, comida ou utensílios de uso 
doméstico. 

Na província da Zambézia, muitos crimes consistem em roubos de bicicletas: as bicicletas 
podem ser uma ferramenta imprescindível para o trabalho, a sua perda é uma tragédia, e a sua 
substituição é muito cara. É por esta razão que a gravidade do crime nem sempre está 
relacionada com o uso da violência. 

Em muitas ocasiões, o "crime" é uma intrusão na intimidade e privacidade da pessoa, quer no 
seu lar, na sua viatura ou caminhando pela rua, por parte de um agressor que pretende roubar 
um bem para o usar ou vender. O uso da violência aumenta o trauma experimentado pelas 
vítimas. 

É possível realizar uma análise comparativa entre os dados recolhidos em Moçambique e de 
outros 6 países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) que usaram a 
mesma metodologia de recolha nos anos 2000-2001. Estes inquéritos foram realizados com 
amostras representativas da população em grandes cidades, e os dados são apresentados como 
percentagens da amostra. O questionário utilizado foi o mesmo. 
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Informação Geral sobre o Sistema de Justiça em Moçambique 
 
Destaques de um estudo realizado através de inquéritos, baseados na análise descritiva do 
crime e dos problemas da justiça criminal tais como organização, funcionamento do sistema de 
justiça criminal e aplicação da lei. 
 

• O Sistema de Justiça Criminal moçambicano não dispõe de um banco de dados 
padronizado, que permita fazer uma estatística rápida e fiável sobre a situação criminal; 

• Há insuficiência de quadros com formação profissional adequada, na Polícia, no 
Ministério Público, nos Tribunais, no Sistema Prisional, no INAJ e na Ordem de 
Advogados de Moçambique; 

• A Polícia não faz uma total cobertura do território nacional. Os Comandos, Esquadras e 
Postos Policiais existentes são numericamente inferiores às necessidades, com efectivos 
exíguos, meios materiais e financeiros escassos e, em muitos casos, o seu pessoal 
possui baixo nível  académico e  profissional;  

• O número de Procuradorias existentes situa-se aquém das reais necessidades do país. 
Há Procuradorias criadas (previstas) para determinados espaços territoriais mas não 
funcionam por carência de meios humanos e materiais; 

• Há iniciativas tendentes a combater a corrupção e outros crimes mas não há recursos 
que permitam a sua materialização; 

• Não há no país uma estratégia nacional de prevenção ao crime, improvisando-se, muitas 
vezes, medidas pontuais, nem sempre eficazes; 

• Não existem unidades ou brigadas especializadas, no sentido rigoroso do termo, para o 
combate ao crime organizado, branqueamento de capitais, entre outros crimes graves; 

• É notável a falta de uma eficiente articulação entre as instituições  que compõem o 
Sistema de Justiça Criminal, o que se manifesta em vários domínios, sobretudo na área 
do combate ao crime;  

• A legislação criminal mostra-se desactualizada, com particular destaque para a lei 
processual penal; No direito penal substantivo é também notória a falta da tipificação de 
certos comportamentos para os quais a ordem jurídica internacional clama punição, 
como são os casos do genocídio, dos chamados crimes horrendos ou hediondos e do 
crime organizado. 
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Resultados do Inquérito Externo 
 
Vitimizacão dos 13 Crimes 

Existem grandes diferenças entre províncias e cidades 
importantes em relação à vitimização global. As taxas de 
criminalidade são geralmente relacionadas à grandeza 
da cidade. Quelimane - sem ser a maior cidade de 
Moçambique - apresenta as taxas mais elevadas de 
criminalidade. Uma explicação possível será o excesso 
demográfico e ter sido mais afectada durante a guerra 
civil. Nas áreas rurais, o crime é quase 10 porcento  enor 
que nas capitais. 

 

Roubo de viatura; 
Roubo de viatura à mão armada; 

Roubo de acessórios; 
Vandalismo em viaturas; 

Roubo de motorizada; 
Roubo de bicicleta; 
Roubo de animais; 

Invasão ao domicílio; 
Tentativa de invasão; 

Roubo; 
Roubo de bens pessoais; 

Ofensas sexuais (mulheres) 
Assaltos/ameaças 
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A vitimização global nas quatro capitais está ao 
mesmo nível que nas cidades capitais dos países 
vizinhos. Durante o ano de 2000 realizaram-se 
inquéritos sobre a vitimização em 6 capitais da África 
Austral. A metodologia utilizada permite a comparação 
dos resultados. Embora existam diferenças em relação 
à grandeza das cidades e aos níveis de 
desenvolvimento dos países, o risco global de 
vitimização nas cidades de Moçambique é muito 
similar ao de outras cidades da região da SADC. 
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Roubos e Tentativas de Roubos  

 

Os roubos e as tentativas de roubo nos domicílios são mais frequentes em Moçambique, em 
comparação com as capitais dos 6 países vizinhos. 

O valor médio dos bens roubados é inferior a 300,000 MZM (aproximadamente 13 USD). Uma 
razão para a elevada incidência de roubos nos domicílios será a falta de fechaduras apropriadas 
nas portas das casas e de outros meios de dissuasão. 

 
 

• Nos últimos 5 anos, alguém entrou 
dentro da sua casa sem autorização, 
roubou ou tentou roubar alguma 
coisa? (Não estou a incluir aqui 
roubos nas garagens, armazéns ou 
locais com segurança)  

• Quando é que essa invasão à sua 
casa aconteceu? 

 

Roubo de Animais 
 

Quarenta porcento das famílias nas cidades 
possuem criações, na maior parte galináceas. Ao 

passo que nas zonas rurais a percentagem é maior, 
62%. Em média, 15% dos proprietários de galinhas 

foram vítimas de roubos (aproximadamente 21% em 
Quelimane e 12% em Maputo). Nas zonas rurais, a 

percentagem foi de 14%. O roubo de galináceos é 
considerado o furto mais elevado do país.. 

  
 

• Nos últimos 5 anos, alguém no seu agregado familiar teve ou tem uma criação de animais?  
• Nos últimos 5 anos, roubaram animais a alguém do seu agregado familiar? 
• Quando é que esse roubo aconteceu? 
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Violência  

Os padrões do crime violento podem ser diferentes dependendo de o crime ter sido cometido 
para roubar bens ou não. 

As taxas de assalto/ameaça são similares em toda a região da SADC: Moçambique está 
abaixo da média das 6 capitais da região da SADC, sem que existam diferenças entre áreas 
urbanas e rurais. Geralmente, este tipo de crime não está relacionado com o roubo de bens da 
vítima. Em Moçambique, 40% destes crimes envolvem o uso de uma arma, valor ligeiramente 
maior que a média regional (38%). Aproximadamente 23% dos casos foram participados à 
polícia: este pode parecer um valor baixo, mas está acima da média da região da SADC (14%). 

Pelo contrário, o roubo com violência é altamente frequente em Moçambique, com taxas muito 
altas nas cidades de Quelimane e Maputo. Em 37% dos assaltos com violência utilizaram-se 
armas, uma taxa mais baixa que a média da região da SADC (52%). 

As armas, especialmente as armas de fogo, foram utilizadas com mais frequência para cometer 
crimes em Maputo que no resto do país.  

 
Enquanto que nas zonas rurais de Moçambique os roubos e assaltos apresentam 
percentagens similares, o primeiro tipo de crime é mais elevado nas cidades, especialmente em 
Quelimane onde os roubos foram duas vezes mais elevados que os assaltos e ameaças. Em 
cinco das seis cidades capitais da região da SADC observou-se o contrário, ou seja, os assaltos 
e ameaças foram mais elevados que os roubos. Considerando que o roubo é tanto um crime 
contra a propriedade bem como um crime violento, pode significar que medidas preventivas 
são uma forma eficaz para reduzir o crime. 
 
 

• Nos últimos 5 anos, alguém lhe 
roubou ou tentou roubar-lhe alguma 
coisa com uso de força ou ameaças? 

• Quando é que esse roubo aconteceu? 

 
 

• Para além dos incidentes de que falámos, nos 
últimos 5 anos sentiu-se atacada/o ou 
ameaçada/o de uma forma que a/o assustou 
muito? 

• Quando é que esse ataque/ameaça aconteceu? 
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Crimes Relacionados com Viaturas 
 

VIATURAS 

A Cidade de Maputo possui um número elevado de 
proprietários de viaturas (25%), pelo que o roubo de 
viatura é maior nesta cidade. 

A Cidade de Maputo constitui a única região do país onde 
se verificaram casos de roubo de viaturas à mão armada. 
Existem organizações criminais algumas das quais foram 
identificadas pelas autoridades da lei e ordem. As 
viaturas roubadas são vendidas nos países fronteiriços 
(Swazilândia, África do Sul) ou desmanteladas e 
revendidos os acessórios. 

Nenhum caso de veículos roubados foi anotado fora das 
cidades principais. O roubo não violento de veículos é 
mais elevado na cidade de Maputo. 

O furto em veículos é particularmente alto nas cidades da 
Beira e Maputo. Em média, o furto em veículos é três 
vezes mais elevado que nos países vizinhos. 

Existem, em menor dimensão, alguns casos de 
vandalismo em viaturas. 

 

MOTORIZADAS E MOTOCICLETAS 

Em média, os proprietários das motorizadas e 
motocicletas representam 15%, dentre esses, 4% dos 
proprietários foi vítima de furto. 

 

BICICLETAS 

A cidade de Quelimane é aquela que possui o maior 
número de proprietários de bicicletas (75%); nesta cidade 
um indivíduo em cada quatro foi já vítima de roubo de 
bicicletas. A cidade do Maputo detém 23% de 
proprietários de bicicletas e menos de 5% dos 
proprietários já foi vítima de furto. 

 

 

Taxa de vitimizacão dos proprietários de 
viaturas, Percentagem de vitimizacão pelo 
menos uma vez 

Roubo 
de 

viatura 

Roubo de 
viatura a 

mão armada 

Roubo de 
acessórios 

Vandalismo 
em viaturas 

Cidade de Nampula 1.5 - 9.1 1.5 
Cidade de Quelimane 2.6 - 5.1 - 
Cidade de Beira 1.2 - 13.6 - 
Cidade de Maputo 7.5 5.2 21.0 5.2 
Media nas cidades de Moçambique 3.2 1.3 12.2 1.7 
Áreas rurais em Moçambique - - 9.7 6.5 
Media para 6 capitais na região da SADC 1.5 1.1 4.5 1.8  
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Ofensas Sexuais  
 
 
 

 

 

As questões sobre ofensas sexuais foram colocadas apenas às mulheres. A 
vitimização da mulher é mais baixa em Moçambique em relação aos países 
vizinhos. Os níveis médios de vitimização foram similares nas cidades e nas 
áreas rurais, não obstante a gravidade dos incidentes ser maior nas áreas 
rurais, onde a maior parte dos casos envolvia violação. 

Como é o caso em quase todos os países, a maior parte das vítimas conhecia 
o agressor pelo menos de vista. Em muitas ocasiões o agressor era o marido, 
o ex-marido ou um namorado. 

As ofensas sexuais em Moçambique são participadas à polícia com maior 
frequência em relação à média da região. A informação sobre a violência 
contra a mulher deve completar-se com informação específica obtida através 
de um inquérito apropriado. 

 
 
• A pergunta que lhe vou fazer em seguida é bastante pessoal. As vezes, 

algumas pessoas agarram, tocam ou assaltam outras por motivos 
sexuais de uma forma ofensiva. Isto pode acontecer em casa ou 
noutros locais, como num bar, na rua, na escola, num transporte 
público/chapa-cem, no cinema, na praia ou no local de trabalho. Nos 
últimos 5 anos, alguém terá feito isso consigo? Por favor, use o tempo 
que precisar para pensar (incluir violência sexual doméstica). 

• Quando é que essa ofensa aconteceu? 
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Idade e Risco   
 
A diferença existente entre os grupos 
etários não é enorme, o grupo que 
compreende dos 19 aos 24 anos 
corre maiores riscos. Por outro lado, 
é importante sublinhar que o grupo 
etário jovem não corre baixíssimos 
riscos em relação ao grupo etário 
compreendido entre os 25 e os 35 
anos.  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dois principais factores na vitimização referem-se a 
uma certa vida perigosa que leva a vítima ao contacto 
com o criminoso e à atracção que este último possui 
em relação à vítima. A camada jovem em geral, è 
exposta a um tipo de vida mais perigoso em relação à 
camada adulta, mas por outro lado, os adultos 
possuem mais dinheiro e bens materiais daí que 
tendem a ser mais atraentes como vítimas. Depois dos 
35 anos de idade a tendência é de os riscos tenderem a 
reduzir um pouco. 

 
 
 

 

  
Nove dos 13 crimes do inquérito externo relacionam-se, em 
grande parte ao ambiente doméstico. Aqui, consideramos os 
quatro crimes que envolvem somente o indivíduo, tais como o 
roubo, o roubo de bens pessoais, as ofensas e violência sexual e 
as ameaças. 
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Género e Risco   

 

  Em termos de exposição a riscos, não 
existem grandes diferenças entre 
homens e mulheres. Algumas 
diferenças são evidenciadas no furto: 
as mulheres são menos sujeitas a 
furtos acompanhados de violência. 
Embora as percentagens de vítimas de 
assaltos/ameaças sejam iguais para 
ambos grupos, é preciso notar que 2% 
de mulheres sofrem violência sexual.  
Contudo observou-se uma % 
relativamente alta de mulheres vítimas 
de crimes pessoais. 

A vitimização das mulheres inclui 
casos de violência doméstica, violência 
no trabalho e na escola. Em 
comparação com as vítimas 
masculinas, as mulheres são mais 
vezes atacadas por agressores 
individuais do que por grupos e 
conhecem mais frequentemente o seu 
agressor. As armas, especialmente as 
armas de fogo, são utilizadas menos 
frequentemente contra as mulheres do 
que contra os homens.  

 

 

 

"As mulheres são objecto de vitimização criminal tal 
como os homens; contudo, no que diz respeito a 
alguns crimes, as mulheres correm um risco maior 
ou menor, enquanto que para outros elas são as 
convencionais vítimas exclusivas, potenciais e reais. 
A última categoria inclui vários tipos de incidentes 
de natureza sexual. 

No início, deve ser sublinhado que, não obstante a 
metodologia padrão, o ICVS revelou que as 
mensagens culturais em diferentes contextos ou na 
escolha das palavras das perguntas pode extrair 
diferentes respostas em diferentes línguas. 

Logo, a interpretação dos resultados do ICVS 
relativos às ofensas sexuais precisa de ser olhada 
com especial precaução. Na realidade, esta questão 
mais que outras partes do inquérito, requer especial 
atenção para com a terminologia utilizada, por 
exemplo, o significado exacto das palavras 
"incidente", "assalto" e "crime" deve ser 
cuidadosamente pesado. Tem sido debatido que a 
primeira pergunta sobre incidentes sexuais pode 
não ser tão clara quanto as restantes perguntas 
relativas às várias experiências de vitimização, 
desde que não invoque um tipo único de crime, mas 
sim um leque amplo de eventos."  

(In Victims of crime in the developing world, Alvazzi 
del Frate, 1998. p.37) 
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Corrupção   
  

• Em alguns países regista-se um problema grave, que é o da 
corrupção que se verifica nos funcionários públicos ou 
governamentais. Durante o ano de 2001, algum 
funcionário governamental, como, por exemplo, um 
funcionário dos serviços alfandegários, um agente da 
polícia ou um fiscal da construção do seu país, lhe pediu 
ou esperou que pagasse um suborno por serviços 
prestados? 

 

 
 
As taxas observadas nos diferentes países da SADC variam entre 5 e 35%, 
aproximadamente, e não obedecem a um padrão fixo. É importante notar que as taxas 
representam uma medida da experiência directa dos cidadãos com o suborno. Altas taxas 
podem ser uma indicação de altos níveis de corrupção, mas também indicam a 
predisposição de informar sobre as suas experiências. Por outras palavras, muitos 
informadores sentem-se à vontade para falar sobre o fenómeno e estão potencialmente 
preparados para o combater. 
 
Foram encontradas taxas de corrupção entre 20 e 30%, aproximadamente, nas quatro 
cidades moçambicanas, sendo Maputo a mais afectada. 
 

Perguntou-se também quem era o funcionário currupto. Os agentes da polícia são a 
resposta mais frequente (25%). Isto é bastante provável uma vez que os civis estão 
mais em contacto com a polícia do que com qualquer outro funcionário público. A 
seguir a resposta mais frequente são os professores e o pessoal de saúde tais como 
médicos e enfermeiros. (21 e 17% respectivamente). 
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Participação a Polícia  
 

  

 
Com excepção das ofensas sexuais e dos assaltos/ameaças, os demais 
tipos de crime são participados à polícia com menor frequência em relação 
aos países vizinhos. O roubo de viaturas é participado em 82% dos casos, 
seguindo-se o roubo ao domicílio com 26% (67% nos países vizinhos).  
Também o roubo em viaturas e o roubo com violência são muito menos 
participados.  

As cifras negras dos crimes cometidos são muito altas. O facto da não 
aparecimento de muitos crimes nas estatísticas oficiais pode gerar 
problemas na prevenção do crime, com afectação errada de recursos e 
esforços que poderão ser utilizados em iniciativas não relacionadas com o 
quadro real do crime. 

A repetição regular de inquéritos sobre vitimização pode ajudar a controlar 
a percentagem de crimes participados à polícia e melhorar o rendimento 
da polícia em relação à questão.  

 

 

As razões mais mencionadas para a participação à polícia 
são a recuperação dos bens roubados e o desejo da vítima 
de que o infractor seja apanhado e punido. Uma vez que 
não existem bens roubados no caso das ofensas sexuais e 
dos assaltos e ameaças, a última razão é a mais importante 
relativamente a estes dois crimes.  

As taxas de baixa participação podem indicar que as 
vítimas acreditam que a participação à polícia não resultará 
na recuperação dos bens. O furto de bens pessoais é 
provavelmente o menos sério dos roubos, logo a 
recuperação dos bens é menos importante. Isto necessita 
também de ser visto à luz das razões para a participação à 
polícia que são discutidas na próxima página.  
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Crimes não Participados  
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Os inquiridos podiam fornecer mais de uma resposta, alguns 
forneceram somente uma, outros deram três ou mais 
respostas. A percentagem aqui consiste no número total das 
respostas fornecidas. 
 

 
As razões que contribuem para a não participação do crime às autoridades 
variam de acordo com a tipologia do crime. Na maior parte dos casos, os 
cidadãos afirmaram que a polícia não pode ou não quer fazer nada. Esta é uma 
afirmação assaz importante que revela a falta de confiança na polícia na altura 
de participar os crimes. 
É possível desenvolver estratégias para melhorar o rendimento da polícia neste 
sentido em particular, o que pode melhorar a sua imagem e promover um 
enfoque baseado na prestação de serviços. 
 

As ofensas sexuais destacam-se um pouco. As razões mais mencionadas foram 
que o inquirido resolveu ele mesmo a questão. Que a polícia não faria nada é 
mencionado muito menos frequentemente que para os outros crimes.  
 
A polícia não pode fazer nada é a razão mais mencionada para a não participação 
de incidentes de corrupção. É esperado que o funcionário corrupto ao ser 
questionado negue qualquer suborno o que resulta na palavra do civil contra a do 
funcionário público. Em muitos casos, o funcionário corrupto era um agente da 
polícia. A seguir a razão mais mencionada foi "resolvi-o eu mesmo", isto 
provavelmente significa que o suborno foi pago e assumida a perda. 
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Atitudes da Polícia e da Função Pública 
 
Ambiente de Trabalho 
 
Perguntou-se tanto aos agentes da polícia como aos funcionários 
públicos se concordavam ou não com oito declarações relativas ao 
ambiente de trabalho. Estes oito pontos constituem o grau de 
satisfação para com o trabalho e para com o ambiente de trabalho.  
 
A polícia e outros funcionários públicos apresentam o mesmo 
padrão de respostas, "A visão e a missão do departamento fazem-
me sentir que o trabalho é importante", obteve a maior 
concordância tanto nos agentes da polícia como nos outros 
funcionários públicos e "Fui reconhecido e recebi louvor por fazer 
um bom trabalho nos últimos 7 dias" obteve a menor percentagem 
de concordância nos dois grupos. A ordenação destes oito pontos é 
idêntica. Contudo, os funcionários públicos estão na sua totalidade 
mais satisfeitos com o ambiente de trabalho. Para dois dos oito 
pontos, a polícia apresenta percentagens ligeiramente mais 
elevadas que os funcionários públicos. Para seis pontos os 
funcionários públicos têm percentagens mais elevadas, e para 
quatro dos pontos, a diferença é bastante grande. 

 

 
 Resumindo: Os agentes da polícia 1) conhecem menos do que 

se espera deles, 2) falaram menos com alguém sobre 
desenvolvimento pessoal, 3) acreditam ter menos material e 
equipamento para realizar adequadamente o trabalho e 4) 
recebem menos reconhecimento ou louvor pela realização de 
um bom trabalho, em comparação com outros funcionários 
públicos.  
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Regulamentos e Procedimentos 
 

 

 
 Colocaram-se nove declarações relativas às regras e regulamentos a ambos os 

grupos de inquiridos. Todas as declarações foram fraseadas positivamente. Tal 
significa que numa situação ideal é esperada uma elevada concordância. Em 
geral, os agentes da polícia concordam mais com as nove declarações. Somente 
num ponto: "As regras e regulamentos não são revistos regularmente", a polícia 
concordou menos que os outros funcionários públicos. Existem duas grandes 
diferenças no que diz respeito ao como as regras e regulamentos funcionam 
adequadamente. Os agentes da polícia concordam mais com a declaração de 
que as regras e regulamentos deviam ser reforçados, independentemente dos 
seus destinatários, os funcionários públicos por seu lado colocaram este 
aspecto apenas em sétimo lugar. 

 

Independentemente destas diferenças entre a polícia e os funcionários 
públicos, a maior concordância existe nas declarações: "São simples, claros 
e fáceis de compreender", "Não existem demasiados passos administrativos" 
e "Estão escritos e bem definidos". 

Os aspectos mais fracos das regras e regulamentos são a facilidade com que 
as violações permanecem secretas, a sua por vezes inadequação e o não 
servirem sempre a instituição da melhor maneira. 

Com base nestas averiguações, a transparência relativa às violações das 
regras e regulamentos é a medida de melhoria mais recomendada. Também 
se impõe uma revisão parcial das regras e regulamentos para assim se 
decidir da sua adequação à organização.  
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Estratégias Anti-Corrupção 
 
O inquérito externo sobre vitimização mede uma quantidade 
realística de corrupção a  
“nível da rua”, ou seja, a corrupção com que os cidadãos 
comuns têm de lidar. Os resultados indicam que os oficiais da 
polícia são os mais mencionados pelos inquiridos como aqueles 
que pedem subornos. Muito importante é descobrir o que os 
agentes da polícia e os outros funcionários públicos consideram 
ser a melhor forma para combater a corrupção.  
 
Aos funcionários públicos e aos agentes da polícia pediu-se que 
marcassem as três estratégias anti-corrupção mais eficazes no 
seu departamento ou instituição. 
Entre as diversas medidas, as duas mais seleccionadas pelos 
polícias foram "Controles administrativos e financeiros mais 
efectivos nas instituições públicas" e "Líderes a dar o bom 
exemplo". Essas categorias foram seleccionadas mais 
frequentemente pelos polícias do que pelos funcionários 
públicos. Uma outra categoria seleccionada com mais 
frequência pelos polícias do que pelos funcionários públicos foi 
"Maior publicidade aos funcionários corruptos". 
 
É surpreendente que apenas 10% dos agentes da polícia e dos 
outros funcionários públicos senrem que o envolvimento directo 
dos cidadãos através de um fórum dos cidadãos seria uma 
forma eficaz para reduzir a corrupção. Pode bem ser que um 
fórum fora da organização seja a forma mais eficaz para se lidar 
com esta questão tão problemática e sensível.  
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Comparação das Opiniões da Polícia e do Público 
 
Mulheres Agentes da Polícia  
 
Somente 7% dos agentes da polícia são mulheres. A 
pergunta colocada aos cidadãos e aos polícias foi a 
seguinte: 
Pensa que um maior envolvimento de agentes policiais 
femininos poderia ser útil para melhorar a actuação da 
polícia em tipos específicos de crime? Por exemplo, 
concorda que a mulher pode estar numa melhor 
posição para tratar com os seguintes problemas: 

• violência contra mulheres / violência doméstica 
• abusos de menores, pedofilia 
• tráfico de mulheres e crianças  
• prostituição  

 

 

 

 Os agentes da polícia 
mostraram-se muito a favor 
de um maior envolvimento 
das mulheres na polícia. 
Também deram como sua 
opinião que já existe um bom 
(39%) ou muito bom (57%) 
relacionamento entre polícias 
masculinos e femininos. 
Também os cidadãos foram 
da opinião que mais polícias 
de sexo feminino poderiam 
melhorar a actuação da 
polícia particularmente em 
relação a crimes contra 
mulheres e crianças. 
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Grau de Satisfação com a Polícia 
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 Os agentes policiais têm uma opinião ligeiramente 

mais positiva sobre o seu desempenho em 
comparação com os cidadãos. Os 
aproximadamente 15% dos oficiais de polícia 
pensam que os civis não são satisfeitos, enquanto 
aliás 26% dos civis indica que eles não são 
satisfeitos. 
A satisfação com o desempenho da polícia foi 
mais baixa na cidade de Maputo (43%). É preciso 
observar, no entanto, que a apreciação da polícia 
em Moçambique é entre as mais altas na região: 
somente cidadãos de Botswana e África  do Sul 
manifestaram níveis mais altos de satisfação com 
o desempenho da polícia. 
 

 
Perguntou-se aos oficiais da 
polícia: Qual é a sua percepção 
da capacidade global da polícia 
para prevenir e controlar o 
crime? 
 
Perguntou-se aos cidadãos: 
Considerando todos os factores, 
como considera a capacidade da 
polícia da sua área para 
controlar o crime?  
A ambos: Acha que estão a fazer 
um trabalho muito bom, um 
trabalho bastante bom, um 
trabalho bastante pobre ou um 
trabalho muito pobre. 
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Auxilio Policial 
 
Enquanto 96% dos agentes 
policiais estão convencidos 
que a polícia faz tudo o 
que pode para ajudar os 
cidadãos, somente 55% 
dos cidadãos disseram que 
este é o caso. A polícia tem 
uma opinião bastante 
positiva do seu 
desempenho o que nem 
sempre corresponde à 
opinião do público. 
 
 
Questões colocadas aos 
cidadãos e aos polícias: Até 
que ponto concorda que a 
polícia faz tudo o que pode 
para ajudar as pessoas e 
ser de utilidade? Concorda 
totalmente, tende a 
concordar, tende a não 
concordar ou não concorda 
em absoluto? 
 
 
 

 
Questionaram-se aos 
agentes policiais: Qual é a 
sua opinião sobre o modo 
como a polícia trata o 
cidadão que vai denunciar 
o crime? Pensa que o modo 
como a polícia recebe o 
público é muito bom, 
bastante bom, bastante 
mau ou muito mau? 
 
 
 
 
 
A pergunta colocada aos 
vítimas de seis diferentes 
tipos de crime que 
comunicaram o facto à 
polícia foi: No geral, ficou 
satisfeito com a forma 
como a polícia lidou com a 
situação? (sim, não, não 
sabe). 
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Ambas as perguntas indicam que é importante que a polícia 
bem como qualquer outro serviçio público, obtenham feedback 
regular no que diz respeito à forma como a população apreende 
o trabalho por eles realizado. Os resultados aqui apresentados 
podem significar que não é claro para os agentes da polícia o 
que o público espera deles. Mas o contrário também é válido, ou 
seja, o público não tem uma ideia realística daquilo que a 
polícia pode e não pode fazer.  
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Conclusões 
 
Inquérito Externo  
 

• As taxas de vitimização em Moçambique são muito elevadas, com níveis similares aos 
observados em outros países da região da SADC utilizando idêntica metodologia 

• As taxas de participação à polícia de todos os tipos de crime é baixa, menor que a média 
da região da SADC 

• Enquanto que os crimes contra a propriedade são mais frequentes nas cidades, as 
taxas de crimes com violência são similares para as áreas urbanas e rurais, assim 
sugerindo que o crime nas grandes cidades tem uma componente oportunista que pode 
ser prevenida por meio de uma melhor protecção dos alvos (por exemplo, melhor 
protecção dos lares) 

• Embora seja muito baixo o índice que indica a disponibilidade para obtenção de armas, 
muitos crimes são cometidos utilizando armas de fogo, especialmente em Maputo 

• A maioria das vítimas não ficou satisfeita com a actuação da polícia 
• A recorrência aos serviços de instituições públicas ou privadas para a participação de 

crimes, tem sido pouco frequente apesar de admitirem úteis os seus serviços 
• A maior parte dos bens roubados não chegou a ser recuperado pelas vítimas 
• A maior parte dos inquiridos afirmou ter sido vítima de actos que considera crime, como 

por exemplo, roubos (viaturas e acessórios, motorizadas, bicicletas, animais), 
vandalismo em viaturas, corrupção, ofensas sexuais, etc. 

• Em geral, os crimes foram efectuados por ladrões que actuaram em grupos de dois ou 
mais elementos e, aconteceram na maior parte dos casos dentro ou nas vizinhanças da 
casa, com recurso a armas de fogo, em particular à pistola/revólver 

 
 
 
 
Inquéritos Internos 
 

  

• Observa-se uma forte auto-valorização em relação ao trabalho e à opinião que o cidadão 
tem da polícia 

• O problema do crime é visto como dinâmico, com percepções diferentes nas distintas 
províncias 

• Os oficiais da polícia, geralmente, consideraram a falta de emprego como uma das 
causas mais importantes do crime 

• A corrupção nos escritórios públicos existe: oficiais da polícia e funcionários públicos 
admitem que com grande frequência os cidadãos oferecem um pagamento para obter 
uma melhor prestação de serviços. Contudo, a maior parte dos oficiais está convencida 
que a corrupção produz efeitos negativos sobre o serviço 

• Melhores salários e equipamentos são considerados como factores importantes para 
melhorar a satisfação no trabalho e o rendimento da polícia 

 
A opinião sobre o aumento ou diminuição do crime nos últimos 5 anos está bastante dividida, 
mas com diferenças provinciais: em Sofala a percepção de aumento destaca-se, sucedendo o 
inverso em Nampula. Os crimes considerados mais frequentes foram as ofensas corporais e os 
roubos em casas, muito distantes de outros tipos de crimes. Esta tendência é igual para as 4 
províncias. O anterior coincide com a opinião expressa sobre os crimes que representam maior 
ameaça. A causa principal da criminalidade, segundo as autoridades policiais, é o desemprego. 
Esta percepção é a mesma se analisada por província. 
Para a polícia o combate à delinquência juvenil passa pela disciplina em casa e aumento do 
emprego. Para os agentes da polícia de Sofala e Zambézia à disciplina doméstica junta-se a 
necessidade de aumentar a vigilância. 
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De acordo com os agentes da polícia inquiridos, o medo de represálias e o medo da polícia, 
fazem com que muitos cidadãos não denunciem o crime. Só não é assim na província da 
Zambézia, onde os motivos da não denúncia prendem-se maioritariamente com a resolução 
pessoal do crime ou com a notificação a outras autoridades. 
Quanto ao desempenho e satisfação da polícia, observa-se uma forte auto-valorização em 
relação ao seu trabalho e à opinião que o cidadão tem da polícia. Mas agentes policiais têm uma 
opinião mais positiva sobre o seu desempenho em comparação com os cidadãos. A mesma auto-
valorização observa-se para os restantes itens. De uma forma geral, os polícias manifestam-se 
satisfeitos com o seu trabalho, mas um número considerável põe a possibilidade de mudar de 
emprego, fundamentalmente por questões salariais. Esta tendência é semelhante nas 4 
províncias. 
O problema salarial também é apontado como a principal medida para melhorar a imagem da 
corporação policial. Contudo, para melhorar a imagem, de acordo com os inquiridos, outras 
medidas são igualmente imprescindíveis, destacando-se a necessidade de melhores esquadras e 
uniformes. 
 
 
 
Recomendações Finais 
 

  

• Estabelecimento de uma estratégia nacional de prevenção do crime 
• Estabelecimento de uma base de dados para a polícia e para a justiça criminal a ser 

desenvolvida de acordo com padrões internacionais, incluindo inquéritos sobre 
vitimização regulares e controle do rendimento 

• Melhoramento do rendimento da polícia na recepção e assistência às vítimas de crime, 
para aumentar as taxas de participação de crimes à polícia 

• Actualização dos recursos humanos e técnicos em todos os níveis da polícia e em todo o 
território nacional 

• Melhoramento do balanço de género na polícia. 
 
 


